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UCHWAŁA NR XXIX/287/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 31 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 75), uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie, wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdział 3 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 7. 1. Wnioski (karty zapisów) rodziców/opiekunów prawnych do żłobka przyjmowane są przez
dyrektora żłobka przez cały rok, a przyjęcia dzieci do żłobka dokonywane są w miarę posiadania przez żłobek
wolnych miejsc. Przyjęcia dziecka do żłobka dokonuje dyrektor żłobka.
2. Żłobek przyjmuje dzieci, które ukończyły 1 rok życia, zamieszkałe na terenie Gminy Wołczyn na
podstawie wniosku (karty zapisu) rodziców/opiekunów prawnych złożonego w formie pisemnej.
3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka składają do 16 kwietnia deklarację
o chęci kontynuowania pobytu dziecka w Żłobku w następnym roku szkolnym.
4. Rekrutacja na nowy rok szkolny prowadzona jest od 21 kwietnia do 10 maja każdego roku. W miarę
posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok.
5. W przypadku większej liczby zgłoszeń do żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dzieci rodzica wobec którego
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
2) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), z których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych
pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy albo studiuje w systemie dziennym albo jest osobą
niepełnosprawną;
3) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczących się
w systemie dziennym albo prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą;
4) rodzica samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) i spełniającego jeden z warunków:
- pracuje zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy,
- uczy się w systemie dziennym,
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
5) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka;
6) z rodzin zastępczych.
6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, są równoważne.
7. W przypadku spełnienia przez kilkoro dzieci kryteriów, o których mowa w ust. 5, decyduje kolejność
złożenia wniosku (karty zapisu) do żłobka.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w ust. 4, żłobek nadal
dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci najpierw zam. Gminę Wołczyn, a później o ile nadal żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami z innych gmin.
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9. Przy zgłaszaniu do żłobka dziecka niepełnosprawnego rodzice powinni dostarczyć:
1) orzeczenie określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka;
2) zaświadczenie lekarza specjalisty określające stan zdrowia dziecka.
10. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości
zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają one ze względu na swój stan zdrowia.
11. Dyrektor żłobka może przyjąć do żłobka na czas nieobecności dziecka na jego miejsce inne dziecko
w przypadku złożenia przez rodziców tego dziecka pisemnego wniosku oraz spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 2 i po zastosowaniu kryteriów określonych w ust. 5. Z rodzicami zawiera się umowę w sprawie
korzystania z usług żłobka.
12. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z braku wolnych miejsc, zostaną wpisane na listę
rezerwową (oczekujących na przyjęcie do żłobka) według kolejności złożenia przez rodzica/prawnego
opiekuna wniosku (karty zgłoszenia) do Żłobka. Z listy rezerwowej dzieci przyjmowane są do Żłobka w miarę
zwalniania się miejsc w Żłobku.
§ 8. 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków żłobka może nastąpić w każdym czasie w przypadku
niewywiązywania się rodziców/prawnych opiekunów z obowiązku wnoszenia opłaty za usługi świadczone
przez Żłobek w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.
2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych
opłat.
3. W przypadku uregulowania zaległości, o której mowa w ust. 1, rodzice mają prawo do złożenia karty
zgłoszenia dziecka do żłobka. Do przyjęcia dziecka do żłobka stosuje się odpowiednio zapisy rozdziału
3.” ”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
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